
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa i ni kita k etahui be berapa f enomena b anyaknya g igi be rlubang/ 

karies g igi yang t erjadi da ri us ia ana k-anak hi ngga de wasa ba hkan ora ng t ua. 

Karies gigi merupakan penyakit infeksi yang merusak struktur gigi penyebab gigi 

berlubang. Peningkatan prevalensi karies dipengaruhi oleh beberapa faktor antara 

lain ka rena k ebiasaan merokok dan pola m akan yang kur ang s ehat.  K aries i ni 

dapat m enyebabkan email g igi r usak, berlubang, patah penanggalan gigi 

(Melinda, 2008). 

Fenomena karies g igi tersebut menyebabkan perlu ada nya r estorasi g igi 

oleh dokt er g igi. Restorasi pa da g igi ka ries da pat be rupa p enambalan gigi 

berlubang, t erapi saluran akar/ t erapi endodontik dan pencabutan/ ekstraksi gigi. 

(Harty, 1993). 

Seiring be rkembangnya t eknologi, banyak ditemukan material untuk 

restorasi gigi, baik menggantikan gigi yang asli maupun memperbaikinya melalui 

penambalan. Material unt uk restorasi gigi m eliputi am algam, resin untuk gigi, 

porselin dan emas s erta be berapa j enis pol imer y ang sering digunakan da lam 

dunia ke dokteran g igi. Salah satu alternatif p enggunaan bahan tambal adalah 

dengan bahan dasar polimer. Para ilmuwan terus mengembangkan bahan polimer 

agar makin mendekati karakteristik dan penampakan gigi asli ( Nugroho, 2007). 
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Polimer merupakan suatu rantai panjang molekul yang terdiri dari banyak 

unit monomer y ang t ersusun secara be rulang. Polimer sering di gunakan dalam 

bidang m edis sebagai i mplant, s alah s atu c ontoh pe nggunaan pol imer implant 

adalah sebagai ba han restorasi gigi (semen). Semen s ebagai ba han tambal g igi 

harus be rsifat e lastis ( low strength material) karena d igunakan sebagai pe rekat. 

Semen ini dapat di buat de ngan cara mencampurkan ba han be rbentuk bubuk  

(powder) dengan suatu cairan. Komposisi semen ini bervariasi da lam komposisi 

kimia, sifat, maupun penggunaannya. B ahan ini j uga m empunyai s ifat 

konduktivitas y ang re ndah di bandingkan de ngan ba han tambal logam (Combe, 

1992). 

Beberapa contoh semen ada empat macam yaitu semen zinc oxide eugenol, 

semen zinc polycarboksilat, semen zinc phospat, d an s emen glass ionomer 

(Nugroho, 2007). S emen zinc oxide eugenol digunakan s ebagai pe nyemenan 

sementara m ahkota, jaket ( complete crown) da n intermediate base. S emen zinc 

phospat digunakan sebagai s emen dasar s ebelum di lakukan penambalan tetap. 

Semen zinc polykarboksilat utamanya digunakan sebagai cementing medium 

perbaikan ke rusakan gigi, bahan tambal s ementara, dan perekat. Semen glass 

ionomer digunakan sebagai semen dasar, cementing medium, dan bahan restorasi 

untuk gigi depan (Combe,1992). 

Semen zinc oxide eugenol mempunyai sifat penghantar panas yang rendah, 

dapat melindungi pul pa da ri as am f osfat y ang be rasal da ri s emen fosfat a tau 

silikat, selain itu semen ini juga berlaku sebagai penghambat arus l istrik. Semen 

ini t idak m engiritasi pul pa s ehingga s emen zinc oxide eugenol banyak di pakai 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Penambahan Aditif Polistiren pada Karakteristik 
Semen Gigi Zinc Oxide Eugenol Secara In Vivo

Betanty Prasetya Sadewi



pada k avitas dalam y ang de kat de ngan pulpa (Civjan, 1970) . Selain memiliki 

kelebihan semen ini j uga m emiliki ke kurangan yaitu sifat m ekanisnya yang 

rendah, serta sifat kelarutannya dalam air yang cukup tinggi. 

Beberapa bahan seperti resin, hydrogenated resin, filler dan logam oksida 

dapat di tambahkan p ada s erbuk zinc oxide untuk meningkatkan s ifat m ekanis 

(Braur, 1962). Jenis pol imer juga da pat di tambahkan pada powder dan liquid 

untuk mendapatkan sifat m ekanis ya ng l ebih ba ik (B rauer, 198 6). D ari ha sil 

penelitian didapatkan bahwa semen zinc oxide eugenol dengan reinforced agent 

yang be rfungsi sebagai pe mercepat r eaksi be rupa polimetil m etakrilat (PMMA) 

memiliki sifat mekanik yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan 

formulasi yang t idak termodifikasikan (Civjan, 1970). Hal ini juga diungkapkan 

oleh Com be (1992) da n N oort (1994) b ahwa pol istiren yang di larutkan da lam 

eugenol da pat m eningkatkan sifat m ekanik berupa ke tahanan terhadap karies 

(kelarutan dalam air) dari semen zinc oxide eugenol.   

Penelitian tentang penambahan aditif polistiren pada semen gigi berbahan 

dasar zinc oxide eugenol telah dilakukan (Nurhasanah, 2009).  Polistiren 

merupakan polimer linier dengan sifat termal sebagai bahan termoplastik. Bahan 

ini akan lunak pada temperatur sekitar 95oC dan menjadi cairan kental pada 120oC 

- 180oC dan menjadi encer diatas 250oC, kemudian terurai diatas 320oC – 350oC.  

Penelitian ini memberikan kesimpulan ba hwa pe nambahan polistiren pada 

eugenol sebesar 10 % m emberikan sifat m ekanis y ang t erbaik sebesar 16M Pa 

sehingga da pat d igunakan sebagai r estorasi da lam jangka w aktu lebih lama. 
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Penambahan polistiren pada pros entase sebesar 10%  t ersebut, g ugus fun gsional 

dari senyawa campuran semen tampak lebih rapat (Nurhasanah, 2009). 

Berdasarkan beberapa penelitian yang t elah dilakukan tersebut, belum 

dilakukan uji pengaruh penambahan zat aditif polistiren pada karakteristik semen 

zinc oxide eugenol secara in vivo dengan m enggunakan org anisme hi dup. Pada 

penelitian ini akan digunakan organisme hidup yaitu kelinci. Melalui uji secara in 

vivo, akan didapatkan informasi tentang sifat fisis dan mekanis yang meliputi kuat 

tekan, uji korosi, kuat rekat dan struktur mikro dari beberapa jenis semen gigi.    

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar b elakang di atas da pat di buat r umusan masalah 

sebagai berikut: 

“Bagaimana pengaruh penambahan aditif polistiren terhadap sifat fisis dan 

mekanis dari semen gigi zinc oxide eugenol secara in vivo?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini membatasi masalah yang akan dibahas, yaitu antara lain: 

1. Menggunakan ke linci sebagai hewan c oba (in vivo) spesies Bunolagus 

Monticularis jenis kelamin jantan pada usia 5-6 bulan. 

2. Semen gigi yang digunakan adalah semen seng oksida dan eugenol (zinc 

oxide and eugenol cement) buatan pabrik (fabricated). 

3. Bahan aditif polistiren yang diberikan secara berturut-turut adalah 0%, 2%, 

5% dan 10% sebagai variasi dan pembanding. 
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4. Uji sifat fisis dan mekanis yaitu uji kuat tekan (compressive strength), uji 

kuat rekat dengan menggunakan uji tarik (tensile strength) dan uji struktur 

mikro dengan Scanning Electron Microscope (SEM). 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini be rtujuan untuk mengetahui pengaruh pe nambahan 

prosentase ad itif po listiren yang da pat m emberikan sifat f isis dan sifat m ekanis 

optimum dari semen gigi zinc oxide eugenol melalui uji secara in vivo. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini di harapkan dapat m emberikan informasi i lmiah tentang 

karakteristik s emen gigi zinc oxide eugenol sebagai ba han r estorasi g igi yang 

meliputi struktur mikro, kuat tekan dan kuat tarik secara in vivo. 
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